Introduktionsförskola (CM2)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Malin Hols
malin.hols@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd
Skarpnäck stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Margaretha Kareliusson

Epost:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se
Telefon:
08-508 15 795

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Befintlig introduktionsförskola, uppstartad år
2019

1.1 Hur många introduktionsförskolor finns hos förvaltningen?
Skarpnäck har 1 introduktionsförskola

1.2 Var är introduktionsförskolans verksamhet förlagd? Alternativt: var ska introduktionsförskolans verksamhet förläggas?
Fallvindsgatan 3 i Skarpnäck. På samma adress inryms även andra förebyggande verksamheter såsom STIS (Stärkt tidigt stöd i
samverkan), förskolans stödteam samt ledning för Skarpnäcksfältets förskolor.

1.3 Beskriv kortfattat verksamheten
Verksamheten startades upp augusti 2019 i form av en mötesplats/öppen förskoleverksamhet riktad mot nyanlända/utrikesfödda familjer
med barn 0-6 år som ännu inte är inskrivna i förskola. Den öppna verksamheten ska ge både barn och vuxna möjlighet att i samvaro med
andra familjer och utbildad personal få ta del av aktiviteter där de samtidigt för möjlighet att öva svenska språket. Besökarna får även
tillgång till förskoleförberedande innehåll samt samhällsinformation. Vid behov får familjerna individuella vägledningssamtal kring att söka
förskola. Introduktionsförskolan kan även vid behov finnas med som en stödjande funktion för familjer och personal under
introduktionsperioden till ordinarie förskola. Verksamheten har under 2021 anpassats utifrån pandemin genom begränsat besöksantal
inomhus, samt tillgång till digitala mötesforum.
Samverkan sker med öppna förskolan i Kärrtorp, förskolor i stadsdelen, STIS (Stärkt tidigt stöd i samverkan), samhälls- och
bostadsvägledning, BVC, Svenska Kyrkan, Bibliotek, Socialtjänst samt andra introduktionsförskolor i staden.
Besökarna hittar till verksamheten genom uppsökande verksamhet, samverkanspartners, informationsanslag, samt tips från tidigare
besökare. Verksamheten har utvärderats tillsammans med besökarna och nöjdheten uppfattas som hög, vilket visar på ett fortsatt behov
av verksamheten.

1.4 Beskriv förväntade effekter av verksamheten
• Öka inskrivningsgraden i förskolan.
• Barn och föräldrars språkutveckling stimuleras, vilket kan leda till snabbare etablering i samhället.
• Barn och föräldrars förståelse för förskolans verksamhet ökar.
• Introduktionsförskolan ska bidra till stadsdelsförvaltningens mål att ge nyanlända/utrikesfödda föräldrar och barn en möjlighet att bekanta
sig med öppna förskolan samt andra förebyggande insatser såsom individuellt föräldrastöd och föräldraskapsstödsprogram.
• Verksamheten ska ge möjlighet att stärka föräldraskapet i Sverige.
Introduktionsförskolan ger stora möjligheter att lägga grund för integration i praktiken, genom att skapa tillit och förtroende för samhällets
olika insatser, där förskola är en viktig del.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
varav personalkostnader
varav lokalkostnader
varav övriga kostnader

3. Eventuella övriga upplysningar
Inom ramen för Introduktionsförskolan erbjuds föräldraskapsstödsprogrammet Föräldraskap i Sverige (FÖS).

1,2 mnkr
800 000 kr
300 000 kr
100 000 kr

